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RESUMO 

 
Nas últimas décadas foi instituído no Brasil um microssistema de processos 

coletivos, visando permitir a tutela dos direitos metaindividuais. No âmbito desse 

microssistema, o legislador atribuiu legitimidade ativa a alguns entes para defenderem em 

juízo tais interesses. Dentre esses entes estão órgãos ligados ao Estado, como o Ministério 

Público e a Defensoria Pública, e as associações – as quais, hoje, são as representantes da 

sociedade civil entre os colegitimados ativos do microssistema de processos coletivos. 

A representatividade adequada é um dos pilares dos processos coletivos, na medida 

em que se presta a permitir a verificação da atuação dos legitimados ativos para a tutela 

dos interesses transindividuais. Isso porque a representatividade adequada é uma forma de 

assegurar a integral observância da garantia do devido processo legal no âmbito dos 

processos coletivos, nos quais os beneficiários da decisão – que terão suas esferas jurídicas 

afetadas por ela – não participaram diretamente. 

Apesar de a necessidade de verificação da representatividade adequada estar 

positivada em diversos ordenamentos, isso não ocorre no Brasil. Em vista disso, este 

estudo tem como objetivo verificar se, à míngua de prescrição legal que autorize a aferição 

da representatividade adequada, poderia o juiz realizar essa a análise, especialmente no que 

concerne às associações civis. 

A análise realizada passa pelo conceito de representatividade adequada e sua 

relação com a observância do devido processo legal. Em outro ângulo, enfocando-se a 

atuação das associações, procurou-se demonstrar que a aferição da representatividade 

adequada pelos juízes tem também a finalidade de coibir o abuso de direito e condutas 

atentatórias à boa-fé por parte das associações civis. Por fim, foi realizada uma análise 

qualitativa da jurisprudência pátria, buscando-se verificar de que forma os tribunais 

brasileiros têm aferido a representatividade adequada das associações no âmbito dos 

processos coletivos. 

 
  



 

 

 

ABSTRACT 

 

In the last decades it was established in Brazil a special system of class actions, in 

order to allow the protection of collective interests and rights. In this special system, the 

legislator assigned to some entities institution that has been assigned legitimacy to pursue 

such interests. Some of these entities are connected to the government, such as the Public 

Prosecutors’ Offices and Public Defenders, and the associations – which are, nowadays, 

the representatives of the civil society among the entities with legitimacy to pursue 

collective interests and rights.  

The adequacy of representation is one of the touchstones of class actions, since it 

allows the verification of plaintiffs´ performance in the defense of collective interests and 

rights. That occurs because litigation by representative parties adjudicates basic due 

process rights of all class members, named plaintiffs must possess undivided loyalty to 

absent class members that will be bound by the decision issued.  

The rule that establishes mandatory verification of the adequacy of representation is 

set forth in several legal systems around the world, however that does not occur in Brazil. 

For this reason, this dissertation aims to determine whether the judge can verify the 

adequacy of the representation in Brazilian class actions especially in relation to 

associations, even though the law does not expressly authorize judges to do it. 

This dissertation/thesis includes an analysis of the concept of adequacy of 

representation and its relation with the due process of law. In another angle, this 

dissertation/thesis focuses on the performance of associations’ as plaintiffs in class actions, 

where in we try to demonstrate that the verification of adequacy of representation can help 

to mitigate the abuse of rights and acts contrary to good faith. Finally, we performed an 

analysis of a few cases, in order to verify the Brazilian courts understanding on the 

adequacy of representation of the associations in class actions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O reconhecimento da existência de direitos concernentes a toda uma 

coletividade é o reflexo de um contexto social em que desde os acontecimentos 

corriqueiros até os atos e fatos jurídicos repercutem na esfera jurídica de um grande 

número de indivíduos, marca característica de uma sociedade de massa, na qual as 

interações humanas ocorrem em grande escala. Esse novo modelo social foi um dos 

principais responsáveis por ampliar a abrangência das relações jurídicas, que passaram a 

ultrapassar o âmbito puramente individual1. 

A amplitude e a dispersão desses interesses desde logo deixaram claras suas 

dimensões social e política, uma vez que, sem serem direitos públicos ou 

eminentemente privados, dizem respeito a um conjunto de pessoas e desafiam uma 

forma nova e específica de gestão e de tutela jurisdicional2 - já que esta, até então, 

estava voltada para a solução de conflitos individuais3.  

A importância desses direitos foi contemplada em nível constitucional por meio 

da criação de uma nova geração de direitos fundamentais. Na maior parte das 

democracias ocidentais, somaram-se aos direitos fundamentais de primeira geração as 

liberdades públicas que pressupõem o dever de abstenção do Estado, e aos direitos 

fundamentais de segunda geração (de caráter socioeconômico e relativos a uma 

obrigação de “prestar” por parte do Estado) os chamados direitos fundamentais de 

terceira geração, conhecidos também por direitos de solidariedade, relativos à 

coletividade, verdadeiros direitos transindividuais (e.g. interesses dos consumidores, 

dos usuários de serviços públicos, dos investidores, direito à manutenção de um 

meioambiente equilibrado, etc.). Mas como não bastava reconhecer a existência e a 

importância desses direitos, sendo necessário, também, garantir sua efetiva tutela e 

                                                 
1 SHIMURA, Sérgio. Tutela coletiva e sua efetividade. São Paulo: Editora Método, 2006, p. 33-34. 
Conforme será analisado no panorama histórico desenvolvido no capítulo 2, conquanto as ações 
representativas existam desde a Idade Média e tenham se manifestado em outros períodos ao longo do 
século XX, foi a partir da segunda metade desse mesmo século, com a intensificação das relações sociais, 
que elas ganharam especial destaque. 
2 GRINOVER, Ada Pellegrini. Significado social, político e jurídico da tutela dos interesses difusos. 
Revista de Processo (Estudos em homenagem ao Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira), São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, n. 97, 2000, p. 9-10. 
3 ARRUDA ALVIM, José Manoel de. Ação Civil Pública – sua evolução normativa significou 
crescimento em prol da proteção às situações coletivas. In: Édis Milaré (coord.). A ação civil púlbica 
após 20 anos: efetividade e desafios, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005, p. 73. 



 

 

 

assegurar sua fruição pela sociedade, a disciplina tomou corpo e ganhou visibilidade no 

campo do processo4. 

Desta forma, é possível dizer que a criação e o desenvolvimento do conceito de 

direitos coletivos e dos mecanismos processuais atinentes à sua defesa em juízo foram, 

antes de tudo, uma exigência social. 

A evolução da disciplina do direito processual civil no Brasil, nas últimas três 

décadas, deu-se no bojo das ideias relativas à ampliação do acesso à justiça, como 

movimento que tem como escopo possibilitar que o sistema judicial seja acessível a 

todos e garantir que, sob os auspícios do Estado, as partes envolvidas em determinado 

litígio obtenham resultados individual e socialmente justos5 em um tempo razoável6. 

Tendo isso em vista, a legislação brasileira passou a positivar diversos meios 

processuais especialmente desenhados para dar vazão à litigiosidade contida, dentre elas 

ações destinadas à tutela dos interesses transindividuais7e8. 

Com algumas diferenças que serão exploradas no decorrer do presente estudo, 

essas ações se desenvolveram nos países de Civil Law – como Brasil, Argentina, 

Portugal, Itália e Alemanha – durante a segunda metade do século XX, tendo havido, 

inclusive, progressos quanto a ordenamentos supranacionais sobre o tema9. A 

experiência dos países de Common Law em ações dessa natureza – a exemplo das Class 

                                                 
4 GRINOVER, Ada Pellegrini. Significado social, político...Op. cit., p. 9-10. Sobre o tema, ver, também, 
CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de 
Processo, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, ano 2, n. 5, jan/mar. 1977, p. 128-159. 
5 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2002, p. 8. 
6 A duração razoável dos processos foi, inclusive, erigida ao patamar de direito fundamental na 
Constituição Federal de 1988, pela Emenda Constitucional nº45/2004, que acresceu ao artigo 5º o inciso 
LXXVIII (a todos, nos âmbitos judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação). Esse requisito já havia sido contemplado pela 
constituição de outros países, como a Itália, como um dos pilares do processo justo e équo. Ver, nesse 
sentido, COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e Tecnica del “Giusto Processo”. Torino: G. Giappichelli 
Editore, 2004, p. 39-93.  
7 SHIMURA, Sérgio. Tutela Coletiva e sua efetividade...Op. cit., p. 34. 
8 Outros avanços legislativos nesse sentido, que se podem citar como exemplos, são as tutelas específicas 
previstas, a Lei nº 9.099/95 (que prevê a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), entre outros. 
9 Cita-se, como exemplo, o Anteprojeto do Código de Processos Coletivos para a Ibero-América, através 
do qual se buscou criar bases comuns entre países que guardassem entre si identidade linguística, jurídica 
e social – no caso, as nações latino-americanas, juntamente com Portugal e Espanha –, para uma 
uniformização das normas atinentes à tutela dos interesses transindividuais. Essa iniciativa teve grande 
relevância do ponto de vista jurídico, pois permitiu o desenvolvimento da disciplina em países que 
anteriormente não tinham uma legislação específica sobre o tema e, também, do ponto de vista 
socioeconômico, dentro do contexto de abertura das fronteiras e formações de mercados comuns (a 
exemplo do MERCOSUL). Ver GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, 
Linda. Os processos coletivos nos países de Civil Law e Common Law – uma análise de direitos 
comparados. 2.ed. São Paulo: RT, 2011, p. 9.  



 

 

 

Actions norte-americanas –, conquanto bem mais antiga, também se intensificou a partir 

da década de 60, acompanhando justamente a evolução da sociedade massificada. 

Seja como for, essas ações coletivas foram indispensáveis para o 

desenvolvimento sócio-jurídico de todos os países onde foram implementadas, uma vez 

que trouxeram consigo ideias de ampliação do acesso à Justiça em seu mais amplo 

espectro. Os principais planos enfeixados nesse ideário, tanto no Brasil quanto nos 

demais países, foram: (i) em um primeiro momento a criação de mecanismos para 

possibilitar a tutela de interesses dispersos entre um grande número de titulares, 

identificáveis ou não (tutela de direitos difusos e coletivos), e (ii) em um segundo 

momento a criação de mecanismos para que as lesões de pequena expressividade 

econômica no âmbito individual – e que por uma questão de custo-benefício não 

ensejariam a propositura de uma ação pelo lesado – fossem levadas a juízo 

conjuntamente, ensejando não apenas a reparação dos danos como, também, o 

desestímulo à prática de condutas análogas (tutela dos interesses individuais 

homogêneos)10.  

Outro fator contemplado pela criação dessas formas de tutela coletiva, foi o 

aumento do equilíbrio entre as partes do processo, uma vez que foram dotados 

determinados entes de legitimidade ativa para defender judicialmente os direitos 

transindividuais, selecionando os que têm melhores condições de propor demandas e 

defender adequadamente tais interesses contra os chamados litigantes habituais, tais 

como fornecedores, empresas, administrações públicas e etc. Esses litigantes teriam, 

entre outras vantagens: (i) maior experiência com o Direito; (ii) melhores condições de 

planejar o litígio; (iii) economia de escala, dado o grande número de processos com que 

                                                 
10 Sobre o assunto, pontua Aluísio Gonçalves de Castro Mendes: “A eventual falta ou deficiência dos 
instrumentos processuais adequados para a os chamados danos de ´bagatela´, que, considerados 
globalmente, possuam geralmente enorme relevância social e econômica, estimula a repetição e 
perpetuação de práticas ilegais e lesivas. Por conseguinte, tendem a se beneficiar, em vez de serem 
devidamente sancionados, os fabricantes de produtos defeituosos de reduzido valor, os entes públicos que 
cobram tributos indevidos ou não concedem os direitos funcionais cabíveis e os fornecedores que 
realizam negócios abusivamente, apenas para citar alguns exemplos. De pouca ou nenhuma valia passam 
a ser as normas de direito material, que estabelecem direitos para os lesados, se a referida proteção não 
encontra, também, amparo efetivo nos meios processuais disponíveis.” (MENDES, Aluísio Gonçalves de 
Castro. Ação coletiva no direito comparado e nacional. 2. ed. Revista e atualizada - temas atuais de 
processo civil. Vol. 4. São Paulo: RT: 2010, p. 28). 



 

 

 

lidam diariamente; e (iv) diluição de risco, dado o número de casos; (vi) volume de 

processos que lhes permite testar estratégias11.  

Assim, em um processo individual, os litigantes habituais teriam chances de 

êxito muito maiores, devido a uma maior disponibilidade de informações e capacidade 

logística para lidar com demandas. No processo coletivo essa distorção pode ser 

amenizada, vez que, como assinala Aluísio Gonçalves de Castro Mendes: 

A possibilidade de os interesses e direitos lesados serem defendidos 
concomitantemente faz com que a correlação de forças entre os litigantes seja 
redimensionada em benefício da parte individualmente fraca, mas 
razoavelmente forte quando agrupada, levando por terra, assim, a política 
maquiavélica da divisão para reinar12. 

 

Ademais, as ações coletivas se prestariam a aumentar a eficiência do sistema 

jurisdicional, tanto do ponto de vista da economia processual – possibilitando a tutela 

dos interesses dispersos de forma grupal e impedindo a disseminação de demandas 

individuais –, quanto do ponto de vista da segurança jurídica – mediante o tratamento 

igualitário pelo Poder Judiciário de situações em que o direito material é idêntico, 

reduzindo o número de soluções contraditórias geralmente prolatadas nos processos 

individuais, especialmente em matérias que geram numerosas ações13.  

Por todos esses motivos, a criação de um sistema de defesa dos direitos 

transindividuais foi de fundamental importância para o panorama jurisdicional 

brasileiro, em que o grande número de demandas e o elevado custo de manutenção de 

um processo consistem, efetivamente, em obstáculos a serem superados para garantir o 

pleno acesso à Justiça. A evolução dessa disciplina, ao longo das três últimas décadas, 

foi notável. E as discussões e propostas acerca de melhorias – quanto ao seu conteúdo e 

à sua organização – têm sido constantes14.  

                                                 
11 Sobre o assunto, Mauro Cappelletti e Bryant Garth discorrem a respeito do embate entre litigantes 
“habituais” e litigantes “eventuais”, criando essa terminologia para descrever o impacto do desequilíbrio 
entre as partes no contexto de ampliação do acesso à justiça. Dizem pois, que “[...] os obstáculos criados 
por nossos sistemas jurídicos são mais pronunciados para as pequenas causas e para os autores 
individuais, especialmente os pobres; ao mesmo tempo, as vantagens pertencem de modo especial aos 
litigantes organizacionais, adeptos do uso do sistema judicial para obterem seus próprios interesses” 
(CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça...Op. cit., p. 25-28). 
12 CASTRO MENDES, Aluísio Gonçalves de. Ação coletiva no direito...Op. cit., p. 36. 
13 Ibid., p. 31-36. 
14 Prova disso foram as constantes tentativas de positivar um Código Brasileiro de Processos Coletivos, 
tendo sido propostos dois anteprojetos - um deles foi elaborado e teve sua gênese no curso de pós-
graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 2003, sob a tutela dos professores 
Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe e o outro foi elaborado no ano de 2005, pelos alunos do curso 
de pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Universidade Estácio de Sá, 



 

 

 

E uma das preocupações que vem permeando a evolução histórica dessa matéria, 

desde as suas primeiras manifestações, é a representação daqueles que não participam 

diretamente da relação jurídica processual, mas que, por pertencerem à determinada 

coletividade, serão atingidos pela eficácia da decisão judicial. Esse ponto é crucial 

porque se de um lado é indispensável garantir o contraditório e a ampla defesa a todos 

aqueles cuja esfera jurídica será afetada pelo resultado da demanda, de outro os 

objetivos colimados pelo sistema de tutela dos direitos coletivos só podem ser 

efetivados através da atribuição da legitimidade ativa, em caráter autônomo e 

extraordinário, a entidades capazes de representar e defender os direitos sociais em 

juízo.  

Isso porque apenas por meio da representação dos indivíduos em juízo é que se 

possibilita a fruição dos benefícios de um amplo acesso ao Poder Judiciário pelos 

integrantes de determinada coletividade de forma mais paritária – do ponto de vista 

econômico e informativo – e mais racional –, evitando a propositura de milhares de 

demandas individuais e, ao mesmo tempo, permitindo a tutela de situações que, em 

outras circunstâncias, talvez não fossem levadas à justiça15.  

Tendo isso em vista, a legitimidade ativa extraordinária ocupa lugar de destaque 

na sistemática dos direitos transindividuais, uma vez que a atuação do legitimado ativo 

em juízo terá reflexos na decisão judicial e, em última análise, na esfera jurídica de 

todos os indivíduos pertencentes à determinada classe e que não integraram de forma 

direta a relação processual. O legislador brasileiro optou por atribuir legitimidade ativa 

extraordinária a entes ligados ao poder do Estado – a exemplo do Ministério Público e 

da Defensoria Pública – e aos representantes da sociedade civil organizada16, i.e. as 

associações.  

                                                                                                                                               
orientados pelo professor Aluísio Gonçalves de Castro Mendes. Ver, sobre o tema, a exposição de 
motivos do Código Brasileiro de Processos Coletivos, elaborada pela Professora Ada Pellegrini Grinover, 
disponível em http://www.mpcon.org.br/site/portal/jurisprudencias_detalhe.asp?campo=2897. Acessado 
em 28jun.2011. Além desses anteprojetos, tramitou no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 
5.139/2009, que propunha uma reforma na Lei da Ação Civil Pública, visando sistematizar toda a 
legislação acerca dos processos coletivos. Tal processo, no entanto, foi rejeitado em março de 2010, 
sendo que ainda há um recurso pendente. Texto e tramitação disponíveis em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao? idProposicao=432485. Acessado em 
20jun. 2011.  
15 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justice…Op. cit., p. 28. 
16 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. São Paulo: 
RT, 2000, p. 34. 



 

 

 

A legitimidade ativa atribuída a essas entidades associativas para a propositura 

de ações em defesa dos interesses transindividuais e a sua efetiva aptidão para defender 

tais direitos são o foco principal do presente estudo. Isso porque as associações são a 

efetiva expressão da aglutinação de interesses no seio da sociedade. E a possibilidade de 

esses grupos ingressarem em juízo para defender seus propósitos institucionais – em 

benefício não apenas de seus associados, mas de toda coletividade – deixa clara a 

importância da participação social na concretização dos direitos transindividuais.  

Entrentanto, dado o fato de que esses grupos surgem espontaneamente, por 

iniciativa dos indivíduos e sem controle ou vínculo estatal, não é possível assegurar 

previamente que as associações se empenharão na defesa dos interesses da coletividade. 

A verificação da qualidade da atuação da entidade associativa só poderá ser feita no 

caso concreto, pelo juiz. É nesse contexto que se insere a necessidade de aferição ope 

judicis da representatividade adequada das associações.  

A representatividade adequada é um conceito que está intimamente ligado com a 

tutela dos interesses metaindividuais desde a sua gênese, uma vez que a única forma de 

assegurar a efetivação da garantia constitucional do devido processo legal no processo 

coletivo é verificando se o legitimado ativo atua com vigor, técnica e idoneidade 

compatíveis com o que seria a atuação do próprio titular do direito. A discussão que se 

trava na doutrina pátria, no entanto, refere-se à possibilidade de aferir a 

representatividade adequada dos legitimados ativos escolhidos pelo legislador – entre 

eles as associações –, tendo em vista o fato de que essa possibilidade não foi prevista 

expressamente no ordenamento jurídico brasileiro e, tampouco, foram estabelecidos 

parâmetros para que tal verificação fosse realizada.  

Assim, pretende-se analisar se, mesmo sem previsão legal específica, os juízes 

brasileiros podem realizar o controle da representatividade adequada das associações 

civis enquanto autoras de processos coletivos e de que forma essa aferição pode ser 

feita, com base em dispositivos já positivados na legislação pátria.  

A análise partirá de uma introdução histórica, indispensável para que se 

compreenda o desenvolvimento dos sistemas de tutela de interesses transindividuais 

desde sua gênese nos países de Common Law até a sua implementação no Brasil e em 

alguns outros países de Civil Law, e a correlação intrínseca existente entre o conceito de 

tutela coletiva e o instituto da representatividade adequada. A incursão no tema em si 

dar-se-á pela via do estudo das questões ligadas às associações – desde a evolução 



 

 

 

histórica do tratamento dessas entidades pela sociedade e pela legislação pátria até os 

elementos que permitem caracterizar um agrupamento de pessoas como associação –, 

visando entender os motivos que levaram o legislador a conferir aos entes associativos a 

legitimidade ativa para defender os interesses da coletividade. 

Em seguida, a análise se voltará ao instituto da legitimidade ad causam, 

enquanto uma das condições da ação e pedra de toque dos processos coletivos. A ideia é 

verificar de que forma se deu a evolução da legitimidade ativa, inicialmente atribuída 

aos titulares de determinado direito material – no âmbito do processo individual – para 

permitir que terceiros ingressassem em juízo em nome próprio mas visando a tutela dos 

interesses da coletividade. Discutir-se-ão, na mesma oportunidade, as teorias acerca da 

natureza jurídica da legitimidade ad causam nos processos coletivos e, ainda, cada uma 

das entidades a quem o legislador brasileiro permitiu o ingresso em juízo para a defesa 

dos direitos transindividuais (artigos 5º da Lei da Ação Civil Pública e 82 do Código de 

Defesa do Consumidor). Por fim, serão analisados os requisitos que as associações civis 

devem atender, de acordo com a legislação vigente, para que a ela seja atribuída a 

legitimidade ativa para a propositura de ações na defesa dos interesses da coletividade.  

Essa discussão servirá de base para o estudo da representatividade adequada, que 

está intimamente ligada à legitimidade ad causam e é considerada por parte da doutrina 

como um princípio do processo coletivo. A análise do conceito e da natureza jurídica 

desse instituto que até o presente momento não foi positivado no ordenamento jurídico 

brasileiro, permitirá entrever que sua principal função é assegurar a efetivação da 

garantia constitucional do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), 

mediante um escrutínio sobre a idoneidade, seriedade e capacidade daquele que vai a 

juízo para pleitear direitos de pessoas que não integram a relação jurídica processual. 

Será feita, ainda, uma incursão em outros ordenamentos jurídicos de common law e civil 

law, buscando verificar como a representatividade adequada é tratada nas legislações 

dos países que adotam esses sistemas. Partindo dessa análise do direito estrangeiro, 

serão abordados os anteprojetos e projetos de lei que foram propostos no Brasil, 

verificando de que forma foi abordado o tema, e por que a previsão expressa da 

possibilidade de aferição da representatividade adequada, bem como a fixação de alguns 

critérios para pautar a conduta do juiz nesse tocante, pode trazer benefícios para a 

defesa dos direitos transindividuais no país. 



 

 

 

Fixadas as premissas teóricas e conceituais, o estudo prosseguirá com a análise 

da possibilidade de aferição da representatividade adequada pelos juízes brasileiros, 

ainda que não exista previsão expressa que autorize essa verificação. Serão abordados 

os motivos pelos quais esse controle pode ser realizado ope judicis no Brasil, partindo 

da necessidade de assegurar o devido processo legal nos processos coletivos – bem 

como a incolumidade das esferas jurídicas dos ausentes – e passando pela 

obrigatoriedade de se coibir o abuso de direito no âmbito do processo. Isso porque a 

verificação dos elementos que compõem a representatividade adequada – entre eles 

seriedade, idoneidade, capacidade técnica – é a melhor forma de garantir o contraditório 

e a ampla defesa no processo coletivo, além de ser capaz de evitar condutas abusivas 

conduzidas pelas associações buscando benefício próprio e não a defesa dos interesses 

transindividuais.  

Serão apontadas formas de se realizar esse controle, visto que não existem 

parâmetros positivados no ordenamento jurídico do país. A discussão se dará sob o 

prisma da legislação vigente – aplicação conjunta do Código Civil e das leis que 

compõem o microssistema de tutela dos interesses coletivos –, da cláusula geral de boa-

fé e a consequente vedação ao abuso de direito, aplicada ao âmbito processual. 

A pesquisa prosseguirá com a análise de acórdãos e decisões dos tribunais 

brasileiros que abordam o tema da representatividade adequada, buscando entender de 

que forma o instituto tem sido aplicado na prática e quais os fundamentos utilizados 

pelos julgadores para a utilização dele como base para conferir ou negar a legitimidade 

a determinado autor coletivo, uma vez que os critérios para sua aferição não foram 

especificados pelo legislador. Será analisada também a atuação do Ministério Público 

como custus legis nas ações coletivas, verificando de que forma ela pode auxiliar o juiz 

na aferição da representatividade adequada das associações autoras. 

Com isso, procurar-se-á comprovar que o controle da representatividade 

adequada ope judicis no país não apenas é possível como já vem sendo realizado por 

alguns juízes e tribunais, independentemente de previsão legal específica nesse sentido 

– seja acerca da possibilidade do controle judicial ou dos parâmetros para realizá-lo. É 

certo que as condutas perpetradas pelas associações que deixam clara a falta de 

representatividade adequada para a tutela dos interesses coletivos são tantas quantas a 

criatividade humana pode imaginar e, por esse motivo, só podem ser verificadas e 

coibidas na prática, quando da propositura da ação coletiva. E conquanto defenda-se que 



 

 

 

tal controle já pode ser realizado, a positivação do conceito e de parâmetros para sua 

aferição pelos juízes seria indispensável para a manutenção e evolução do 

microssistema de direitos coletivos no Brasil. 

  



 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

À guisa de conclusão, destaca-se que a pesquisa desenvolvida ao longo dessa 

dissertação teve como objetivo principal analisar os limites da atuação jurisdicional no 

processo coletivo, especialmente no que toca à atribuição da legitimidade ativa às 

associações, verificando se - e de que forma - os tribunais poderiam realizar um 

escrutínio acerca da real representatividade dessas entidades em relação aos direitos 

transindividuais.  

Conforme destacado em diversos pontos desse estudo, tal análise se mostra 

particularmente importante, uma vez que a tomada de consciência dos indivíduos, 

quanto à sua condição de integrantes de uma realidade social em que as relações – 

jurídicas ou não – acontecem de forma cada vez mais rápida, massificada e 

interdependente, determinou o fortalecimento do que se convencionou chamar de 

microssistema de tutela dos interesses coletivos.  

Paralelamente, e dentro desse mesmo contexto, observou-se uma crescente 

importância atribuída à sociedade civil organizada, como centro de agregação e veículo 

das pretensões de um grande número de pessoas, o que acabou por impactar em um 

aumento do número de associações, com os mais diversos objetivos institucionais.  

Esses dois fenômenos são extremamente positivos, seja do ponto de vista 

jurídico, social ou econômico, visto que, pela primeira vez na história, se está 

possibilitando à sociedade participar diretamente da defesa dos direitos de seus 

integrantes, através de um sistema de regras especialmente arquitetado para levar a juízo 

os interesses da coletividade – proporcionando um melhor, mais rápido e mais racional 

acesso à justiça17. Para viabilizar a tutela dos interesses coletivos, os estudiosos do tema 

se ocuparam de criar um arcabouço legislativo próprio que, conquanto baseado nos 

institutos do direito processual civil clássico, teve de ser redesenhado para albergar a 

tutela dos direitos transindividuais. 

E o instituto do processo civil clássico que teve de ser adaptado de forma mais 

profunda foi justamente a legitimidade ad causam, particularmente, a legitimidade 

ativa. Isso porque o intuito dos processos coletivos sempre foi veicular as pretensões de 

                                                 
17 PASCHOAL, Maximilian Fierro. A representatividade adequada na ação coletiva brasileira (lei da 
ação civil pública e código de defesa do consumidor)...Op. cit., p. 307. 



 

 

 

um grande número de indivíduos – sejam eles passíveis de identificação ou não18 – sem 

que fosse necessário que todos os titulares dos direitos comparecessem em juízo. Em 

outras palavras, se o titular do direito material não irá a juízo defender seus próprios 

interesses, quem poderá fazê-lo? Essa primeira pergunta foi respondida com a 

ampliação da legitimidade ativa para permitir que, mediante autorização legal, alguém, 

que não o titular do direito, fosse a juízo para, em nome próprio, tutelar direito alheio. 

Com isso, o legislador escolheu um rol de legitimados para a propositura de ações 

coletivas, contemplando desde entidades ligadas ao poder do Estado – como o 

Ministério Público e a Defensoria Pública – até as associações civis. 

Estas últimas foram o objeto central de análise nesse estudo, justamente por 

terem nascido espontaneamente no seio da sociedade sem a interferência do Estado, um 

retrato fiel da atuação dos indivíduos organizados na defesa de determinados ideais, em 

juízo e fora dele. Além da atribuição de legitimidade às associações para defender os 

direitos de seus associados – em um sistema de substituição processual –, a lei conferiu 

a essas entidades poderes para representar a sociedade como um todo, dentro de seus 

objetivos institucionais, erigindo-as ao patamar de autoras ideológicas.  

Se em um primeiro momento surgiu a preocupação acerca de quem seria o 

legitimado para defender os direitos dos integrantes da coletividade – que não 

integrariam o polo ativo do processo pessoalmente –, em um outro momento a escolha 

dos legitimados fez surgir um novo questionamento: como garantir que o autor coletivo 

representará os interesses dos ausentes com o mesmo vigor, capacidade técnica e 

idoneidade que os próprios titulares do direito material o fariam? Apenas garantindo que 

a defesa do legitimado extraordinário será tão boa quanto aquela intentada pelo próprio 

interessado, é que será possível assegurar a consecução da garantia constitucional do 

devido processo legal nos processos coletivos.  

É na resposta a essa indagação que se insere o estudo da representatividade 

adequada, conceito que nasceu junto com o ideário dos processos coletivos, na 

Inglaterra medieval, em que eram conhecidos como ações representativas. Desde a 

gênese das ações que pretendiam tutelar direitos da coletividade, assumiu-se que 

somente a presença no polo ativo da demanda de representante,  capaz de defender os 

interesses de todos os ausentes de forma adequada, asseguraria a realização da garantia 

                                                 
18 Nos moldes discutidos no capítulo 2, subitem 2.2.1 deste estudo, quanto à caracterização dos interesses 
metaindividuais como difusos, coletivos e individuais homogêneos. 



 

 

 

do devido processo legal. Com isso, a sentença prolatada poderia vincular e produzir 

efeitos nas esferas jurídicas de todo o grupo representado. Esse conceito,  nascido no 

direito inglês, como se viu, tomou corpo em outro ordenamento de Common law, nos 

Estados Unidos da América, onde as ações coletivas são usadas como instrumento 

ímpar de veiculação das pretensões da coletividade.  

É cediço que as Class Actions norte-americanas são consideradas um exemplo 

de sucesso na tutela dos direitos coletivos, tendo a legislação desse país influenciado 

diretamente na positivação de regras de processo coletivo em ordenamentos jurídicos ao 

redor do mundo – inclusive no Brasil. E a aferição do requisito da representatividade 

adequada pelo juiz que recebe a Class Action é medida indispensável para que a 

demanda possa ser recebida e que prossiga como ação coletiva. Em outras palavras, não 

há ação coletiva se não for demonstrada e comprovada – em todas as fases do processo 

– a adequação do representante. Por ser um requisito que se apura, eminentemente, no 

caso concreto, foi a jurisprudência americana que desenvolveu com maior grau de 

precisão quais seriam as características de um representante adequado. Estas podem ser 

resumidas, entre outras, na capacidade técnica, idoneidade e vigor do representante na 

defesa dos interesses da coletividade19. 

Muito embora a legislação brasileira referente ao tema tenha sido influenciada 

em grande medida pelas Class Actions norte-americanas, optou o legislador por não 

positivar expressamente a necessidade de se aferir a representatividade adequada, o que 

levou parte da doutrina a considerar que todos os legitimados arrolados em lei são 

presumivelmente representantes adequados dos direitos transindividuais em juízo.  

Ao longo deste estudo, demonstrar demonstrou-se que essa presunção não pode 

existir, nem em relação aos legitimados ativos ligados ao poder do Estado e, menos 

ainda, para beneficiar as associações civis. Tal raciocínio vai contra a lógica na qual 

uma associação não seria capaz de defender os interesses em todas as oportunidades, 

uma vez que é impossível assumir previamente que determinada entidade associativa 

pode defender adequadamente todos os interesses transindividuais, em todos os casos 

concretos.  

Como se viu, os requisitos estabelecidos pelo legislador para a atribuição de 

legitimidade ativa às associações – a pré-constituição há um ano e a inclusão em seus 

                                                 
19 MULLENIX, Linda. Taking adequacy seriously: the inadequate assessment of adequacy in 
litigation and settlement classes…Op. cit., p. 1704 e 1705.  



 

 

 

objetivos institucionais dos direitos que pretendem defender – podem se prestar a coibir 

os casos mais flagrantes de falta de representatividade adequada, em que uma 

determinada associação busca atuar em juízo na defesa de direito completamente alheio 

a sua finalidade institucional. Esses requisitos, no entanto, não podem ser confundidos 

com a representatividade adequada nem tampouco limitar a atividade do legislador, uma 

vez que a verificação destes nos moldes da lei – mediante a leitura dos estatutos – não 

se afigura apta a afastar os casos mais elaborados de abuso perpetrado pelas 

associações.  

Esses abusos do direito de demandar só poderão ser afastados mediante uma 

atuação efetiva dos magistrados no caso concreto, e esse estudo procurou demonstrar 

que a aferição da representatividade adequada é a forma mais eficiente de fazer esse 

controle, podendo ser realizada pelos juízes mesmo à míngua de previsão legal 

específica - uma vez que se encontra dentro dos papéis atribuídos hodiernamente aos 

magistrados integrar eventuais lacunas na lei com o objetivo de atingir os fins 

colimados pelo ordenamento jurídico como um todo. Nesse caso, a finalidade seria o 

efetivo cumprimento da garantia do devido processo legal no âmbito do processo 

coletivo. 

A aferição da representatividade adequada é, pois, uma exigência constitucional. 

Não existe outra forma de assegurar o devido processo legal dentro do microssistema 

dos processos coletivos senão pela via do controle da adequação do representante – 

verificando se determinado legitimado está agindo no caso concreto com a diligência, o 

vigor e a capacidade com que atuaria o próprio titular do direito material. Apenas nessas 

circunstâncias se poderá dizer que foi respeitado o contraditório e assegurada a ampla 

defesa das partes, de modo que a sentença prolatada ao final da demanda possa atingir 

as esferas jurídicas daqueles que não participaram diretamente do processo. Apenas a 

verificação da representatividade adequada conferirá à sentença coletiva caráter 

vinculante a todo grupo representado pelos legitimados ativos.  

Ademais, por meio da aferição da representatividade adequada, o juiz teria a 

possibilidade de afastar as associações que agem em claro abuso de direito, seja porque 

abusam da forma associativa – se declarando associações, mas agindo, na prática, como 

sociedades – com o objetivo não de defender os direitos transindividuais, mas 

intentando se valer das benesses legais para captar clientela e auferir receitas advindas 

de honorários advocatícios; seja porque incluem um sem número de finalidades 



 

 

 

institucionais em seus estatutos para poder propor o maior número de ações possíveis, 

com a mesma finalidade: auferir lucros. Via de consequência, negar ao juiz a 

possibilidade de verificar a idoneidade das associações – i.e. sua representatividade 

adequada –, equivaleria dizer que o magistrado não pode controlar comportamentos 

abusivos nem impedir que tais entidades ingressem em juízo para satisfazer objetivos 

egoísticos se beneficiando indevidamente de uma legislação que pretendia resguardar os 

interesses da sociedade como um todo. 

Por esse motivo, procurou-se trazer algumas ideias dos parâmetros que podem 

ser adotados pelos magistrados para realizar o controle da representatividade adequada, 

sem que seja necessário recorrer a alternativas de lege ferenda, somente se valendo do 

que hoje já se encontra positivado em nosso ordenamento jurídico. Concluiu-se que é 

possível fazer essa verificação por meio da análise pormenorizada dos estatutos das 

associações, conferindo se eles estão adequados aos ditames do Código Civil – 

conforme explicitado no capítulo 3 –, já que apenas em caso afirmativo existirá 

associação constituída nos termos da lei e, portanto, apta a ser titular de legitimidade 

ativa para a propositura de ação coletiva. Além disso, a associação só poderá ser 

considerada como tal se agir de acordo com o que se espera de uma entidade associativa 

– particularmente no que concerne à persecução de objetivos não econômicos.  

Outra forma de se realizar o controle da representatividade adequada passa por 

uma efetiva interpretação dos estatutos das associações e de suas finalidades 

institucionais, confrontada com o objetivo da lei quando exigiu que as entidades 

associativas descrevessem em seus atos constitutivos os direitos que pretendem 

defender. Pretendeu-se garantir que as associações se dedicassem à defesa de uma 

determinada gama de interesses e direitos, geralmente correlatos, para que pudessem 

fazê-lo com algum grau de especialização e, consequentemente, de qualidade. Não se 

pode admitir, portanto, que uma associação que arrole entre suas finalidades 

institucionais todos os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos seja legítima 

e tenha representatividade suficiente para sua defesa. Isso porque quem se propõe a 

defender todos os direitos, muito provavelmente, não defenderá nenhum deles com a 

qualidade e o afinco necessários.  

Viu-se, portanto, que a legislação vigente já dispõe de meios para que os juízes 

realizem a aferição da representatividade adequada das associações, bastando que, 

conforme proposto no curso de todo o estudo, se abandone a interpretação literal da lei 



 

 

 

para adoção de uma interpretação sistêmica. E isso se fez notar de forma mais clara 

quando da análise de julgados prolatados por diversos tribunais brasileiros, em que os 

desembargadores se valeram desses parâmetros para negar a legitimidade às associações 

a quem faltava representatividade adequada – notadamente porque, na maioria dos 

casos, perquiriam finalidade lucrativa por meio da propositura de diversas ações 

coletivas com a falsa pretensão de defender interesses da coletividade. Até mesmo os 

integrantes do Ministério Público, atuando como custus legis nas ações coletivas, 

identificaram condutas abusivas das associações autoras e reportaram ao juiz, 

requerendo verdadeiro controle da representatividade adequada e auxiliando o  juiz na 

sua realização.  

Assim, conclui-se que o controle jurisdicional da representatividade adequada 

das associações na propositura de ações coletivas não apenas é possível, como também 

recomendável, em nossa realidade atual, mesmo que inexista previsão legal. Como 

repisado em várias oportunidades, dizer o contrário implica em aceitar que a 

coletividade esteja à mercê de entidades sem credibilidade, inidôneas e despreparadas, o 

que conflita com os próprios objetivos da tutela coletiva, a qual se presta a beneficiar o 

maior número de pessoas possível, de forma mais eficiente e econômica. E, como se 

viu, já existem parâmetros legais para que essa aferição seja realizada. 

No entanto, até para que se crie uma cultura favorável à essa prática, é altamente 

recomendável que o instituto da representatividade adequada seja positivado no 

ordenamento jurídico brasileiro. A previsão expressa de que o juiz deverá fazer o 

indigitado controle, bem como a fixação de alguns parâmetros para tanto – tal como já 

se chegou a propor nos anteprojetos do Código Brasileiro de Processos Coletivos e do 

Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América –, auxiliará os 

magistrados na realização dessa tarefa que, do ponto de vista desse trabalho, é 

indispensável para a manutenção do microssistema da tutela dos interesses 

transindividuais no país, e, também, para assegurar a proteção dos indivíduos que tem 

seus direitos tutelados pela via coletiva.  

As normas positivadas atualmente no ordenamento jurídico brasileiro com a 

finalidade de assegurar a incolumidade dos direitos individuais no caso de 

improcedência de uma ação coletiva não são suficientes para descartar a necessidade da 

aferição da representatividade adequada do autor. Isso se dá porque, conforme 

analisado, a sentença de improcedência em ações discutindo direitos difusos e coletivos 



 

 

 

(artigo 81, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor) fará, respectivamente, 

coisa julgada erga omnes ou extensível a todos os integrantes da classe. Tal ação só 

poderá ser proposta novamente se o fundamento da decisão pela improcedência for 

ausência de prova e, ainda, se houver prova nova. Essa previsão, portanto, não afasta a 

hipótese da atuação desidiosa do legitimado ativo, que seria afastada pela aferição da 

representatividade adequada. Mesmo no caso de ações veiculando direitos individuais 

homogêneos (artigo 81, III do Código de Defesa do Consumidor) em que a coisa 

julgada só se forma para beneficiar os titulares do direito, uma representação deficiente 

e que implicasse a prolação de sentença de improcedência tem o condão de prejudicar 

sobremaneira tanto o direto individual – por meio da criação de um precedente negativo 

– quanto o sistema como um todo – ao desencadear a propositura de um grande número 

de ações individuais para pleitear o mesmo direito que poderia ter sido tutelado pela via 

coletiva, prejudicada por um representante inadequado. Mencionem-se, ainda, os casos 

em que os direitos individuais são considerados de tão baixa magnitude que a logística 

do processo individual não faz sentido para leva-los a juízo.  

Tampouco a previsão de que o Ministério Público assumirá as ações coletivas 

em caso de desistência ou abandono pelo autor original (artigo 5º; §3º da Lei nº 

7.347/1985) se prestaria a fundamentar a posição daqueles que pugnam pela 

impossibilidade de aferição da representatividade adequada. Até porque o texto do 

artigo é claro ao limitar a ação do Ministério Público aos casos em que o autor tenha 

abandonado ou desistido da causa, não se aplicando à hipótese de atuação desidiosa e/ou 

inidônea por parte do colegitimado que propôs a demanda.  

Por esse motivo, acredita-se a aferição ope judicis da representatividade 

adequada das associações traria benefícios palpáveis a todos: aos indivíduos, vez que se 

estaria reforçando o sistema de proteção aos direitos tutelados pela via coletiva; ao 

Estado, que hoje arca com os custos de demandas coletivas propostas por autores que 

não estão verdadeiramente empenhados na defesa dos interesses transindividuais; e ao 

microssistema dos processos coletivos em si, já que o instituto que aqui se estudou se 

presta a assegurar que os direitos veiculados nas ações coletivas serão bem defendidos e 

conduzirão a uma decisão justa e capaz de pacificar uma controvérsia envolvendo um 

grande número de pessoas. 

Por fim, tomando como base tudo o quanto se desenvolveu nas páginas 

anteriores, o presente estudo procurou demonstrar que o afã por garantir um amplo e 



 

 

 

irrestrito acesso à justiça não pode esbarrar no resguardo aos corolários do processo 

justo e équo, que passa necessariamente pela garantia do devido processo legal e da 

segurança jurídica, pelo respeito à boa-fé que deve permear todas as relações jurídicas, 

e, em última análise, pela conservação da dignidade da Justiça. O acesso à justiça no 

processo coletivo deve ser garantido, sim, mas apenas àqueles que pretendem agir de 

forma idônea, firme, capacitada e altruística na defesa dos interesses da coletividade. E 

a aferição da representatividade adequada das associações se presta a possibilitar esse 

escrutínio, para que o processo coletivo seja efetivamente um instrumento em prol da 

justiça e não em prol de interesses escusos de quem pretende desvirtuá-lo em benefício 

próprio.  
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